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Inledning
Att skriva något om hur man söker på internet är vanskligt. Det som är modernt och bra idag blir lätt 
föråldrat imorgon. Tjänster byter adress och utseende, förbättras ofta, men försvinner ibland. Med 
det sagt så gör jag ändå ett försök att skriva om hur man som släktforskare kan hitta bilder på sina 
släktingar år 2021.

Jag berättar om några sätt jag hittat att söka efter släktingars porträtt. Se det som en inspiration att 
börja eller komma vidare i ditt sökande efter släktfoton. Troligen kommer du att hitta andra sätt som 
jag förbisett.
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Kort om fotografins historia
Redan 1826 gjordes det första hållbara fotografiet. Tekniken utvecklades från asfalt till silverplåt och 
sedan glasnegativ. Först i samband med att visitkortsfotografiet utvecklades 1854 blev tekniken 
allmänt spridd. Dessa bilder gjordes vanligen i åtta exemplar och negativet sparades hos fotografen 
för efterbeställningar. Från 1860 kan man räkna med att hitta fotografier, men då företrädesvis i 
städerna och bilder av förnäma borgare. 1880 öppnade Olivia Wittberg sin fotografiateljé i Hemse 
och det var den första på södra Gotland utanför Visby. Så runt det årtalet kan man förvänta sig att 
även folk på landsbygden enkelt kunde låta sig fotograferas. Lokala variationer förekommer 
naturligtvis. 

Typiskt visitkortsfotografi från Atelier Eriksén i Västervik. Porträttet föreställer min mormors halvbror 
Gustaf Kihl 1885 - 1923

Visitkortsfotografiet hade man ofta med sig när man besökte andra, kom med inbjudningar o.d. 
Därför kan du hitta bilder på för dig okända personer i dina släktingars gamla album. De kan vara 
avlägsna släktingar, grannar eller andra bekanta.

Kodak utvecklade sin första kamera med rullfilm 1888. Så efter det ersattes fotograferandet i 
fotoateljéer efterhand med privata kameror. Då blev det också ovanligare att man spred kopior till 
andra och enbart den egna familjen och deras gäster hamnade i albumen. 

Idag, med kamera i mobilen och när det går enkelt att sprida sina digitala fotografier, så fotograferas 
det mycket mer än någonsin. Men hur dokumenteras bilderna och hur sparas viktiga bilder?

Att söka efter bilder på sina släktingar är spännande. Släktträdet blir mycket mer levande med bilder. 
Glöm inte bort att de bilder du finner på nätet också kan ge ledtrådar till bilder i dina gamla album, 
kanske samma släkting som du hittar på nätet finns på ett anonymt kort i mormors album.
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Rättigheter
Om du publicerar bilder du hittar eller använder dem publikt på olika sätt så måste du vara noga med
de rättigheter som alltid följer med bilderna. Ta reda på under vilken licens bilden publiceras och hur 
du får använda den. Dokumentera detta tillsammans med bilden ifall du kommer på att du vill trycka 
en släktbok senare. Att ange upphovet till bilden är alltid ett minimikrav.

Visa inte bilder på nu levande personer utan deras tillstånd. I Svenskt porträttarkiv får man inte lägga 
upp bilder på nu levande, av sekretesskäl. Ändå har jag sett enstaka porträtt från skrytböcker på nu 
levande, det är naturligtvis svårt att kolla.

Svenskt porträttarkiv
Ett mycket spännande arkiv, kanske det mest spännande, för den som söker porträtt av sina 
släktingar är Svenskt porträttarkiv. Det har skapats av släktforskaren Omar Henriksson i Sandviken 
som fick den eminenta idén att skanna s.k. skrytböcker som var vanliga på 1900-talets förra hälft. 
Skrytböcker gavs ut av organisationer, företag, myndigheter etc. och presenterade deras medlemmar
eller anställda med bild, namn och ofta även födelseår och en kort biografi.

Ett uppslag ur ”Uppsala län i porträtt och bild” från 1939. Längst ner till höger är min morfar.

Om du har många släktingar i någon landsdel är det lönt att leta i andrahandsaffärer, antikvariat och 
bibliotek efter liknade böcker. Störst chans att hitta något är om dina släktingar var med i nån 
kommunal kommitté, var frikyrklig, med i skytteklubben e. d. Även ”vanligt folk” kunde komma med i
skrytböckerna. 
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En släkting från ”Porträttgalleri från Gotlands län” från 1935 i Svenskt Porträttarkiv.

Dessa böcker samlade Omar på, skannade dem och la upp en databas på nätet. Idag förvaltas 
databasen av Föreningen Svenskt Porträttarkiv. När jag börjar skriva detta så finns 858 427 porträtt i 
databasen. Alla har namn och nästan alla har födelseår.

Tidigare var man tvungen att vara med i Facebook för att kunna vara medlem i Svenskt porträttarkiv. 
Det är ändrat nu och du kan bli medlem utan att vara med i Facebook.

Att söka sina släktingar
Gå in på https://porträttarkiv.se På första sidan finns mer information om arkivet, Omar Henriksson 
och föreningen, där jag hoppas du går med om du tycker detta är intressant.

För att söka så tryck på  i menyn och sedan på Sök. Ofta räcker denna 
sökfunktion, men vi beskriver även Avancerad sök senare.

Skriv ett namn och om det är ett vanligt namn även ett födelseår. Jag använder min farfars bror 
Erhard Ensjö som exempel till att börja med.
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Tryck på Sök. Porträttarkivet har en förlåtande sökalgoritm som gör att du får många träffar med 
olika kvalitet, men de är intelligent sorterade där träffar med stor likhet med sökningen kommer först
med Träffsäkerhet ”Mycket bra” och ju mindre som stämmer kommer träffen sist med ”Dåligt”. Trots
att farbror Erhard är ensam om sitt namn i Sverige så får vi 22 sidor med träffar.

Början av listan med sökträffar för ”Erhard Ensjö”

Vi ser att de sex första träffarna är ”vår” Erhard, men det kan löna sig att även leta längre ner i listan. 
Han kan ju finnas i arkivet, fast med ett felstavat namn eller kanske under sitt tidigare efternamn. Jag 
hittade ett porträtt av min farfar ganska långt ner i listan med stavningen Carlson i stället för Carlsson
som jag sökt på. Så tänk på att uppgifterna i arkivet inte alltid behöver vara korrekta. Den förlåtande 
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sökalgoritmen gör att Carl hittas om man söker på Karl osv., så man behöver inte trixa med wildcards 
(* och ? mm) utan man letar bara längre ner i listan.

Om du vill kan du ta bort en träff ur listan genom att trycka på ikonen i första kolumnen Ignorera. Kan
vara användbart om du har många träffar och vill ignorera felaktiga och sådana du redan känner till.

När man hittat vad man söker efter så trycker man på Detaljer och upp kommer bilden:

Information och porträtt av Erhard ur en av Svenska Missionsförbundets årsböcker, från Svenskt 
Porträttarkiv

Texten under bilden är (oftast) automatavläst och kan ha brister i tolkningen av texten i boken. 
Automatavläsningen har förbättrats med tiden.

Tidigt skannade bilder har tyvärr inte alltid uppgift om vilken bok de hämtats ur. Det som skannas av 
föreningen numera har ofta det. Sen finns en panel till höger som visar vilken ytterligare information 
som finns om porträttet i databasen.
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Ytterligare information i databasen

Detta är vad som tolkats ur den automatavlästa texten. Frågetecknet till höger om varje uppgift 
betyder att det är automattolkat, men inte bekräftat. Känner du till mer om personen kan du här 
bekräfta eller ändra, mer om det framöver. Allt ovan stämmer dock.

Bilden är ju rastrerad eftersom den är från en tryckt bok, men är det den enda bild du har av din 
släkting så är den ju välkommen ändå.

Kopiera ner bilden på din hårddisk genom att föra muspekaren över bilden och trycka på 
nedladdningsikonen som då visas.

Glöm inte att kolla om det finns intressant information om personen i biografin som du saknar i din 
egen släktforskning.
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Nedladdning av funnet porträtt

Bilden kan beskäras och, om nödvändigt, förbättras i ett bildredigeringsprogram. Jag använder 
Windows Foton som följer med Windows 10. Det har enkla funktioner för att beskära, korrigera ljus 
och kontrast samt göra enkla retuscheringar. Är man intresserad av mer avancerad utrustning finns 
många andra program att tillgå. 

Så här blir det när du lägger in porträtten i ditt digitala släktträd (exemplet från Min Släkt, men alla 
släktforskarprogram har nog möjlighet att lägga in bilder).

Bröderna Konradsson från Gotland, med bilder från Svenskt porträttarkiv

Om du har tur hittar du andra bilder än de som kommer från skrytböckerna. Det är möjligt för alla 
som har ett konto i Svenskt porträttarkiv att lägga in egna bilder.

Klickar vi på ett annat av fynden för Erhard i listan kommer denna bild upp.
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Visitkortsporträtt på farfars bror Erhard från Ateljé H Nyberg i Stockholm

Detta är ett fotografi som jag själv skannat och lagt upp. I panelen till höger visas de data som finns 
till detta porträtt.
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Många fler uppgifter kan läggas till, detta är de som jag tycker att man som släktforskare minst ska 
lägga till när man laddar upp egna porträtt.

Avancerad sökning
Om man behöver så kan man söka på de drygt 50 olika egenskaper som kan lagras till varje porträtt. 
Men kom ihåg att det kanske inte är så troligt att just det du vet om en person återfinns i någon 
skrytbok.

Om jag skulle ha glömt vilket flicknamn min faster Ingrid hade, men vet att hon sjöng alt i kören så 
kan jag ju chansa.

Gå till Porträtt/Avancerad sök

Fyll i det du vet, förnamnet och ställ in egenskapen Sångstämma (väljs från en rullgardinsmeny som 
kommer upp) och skriv i Alt. 
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Klicka på Lägg till

Ditt filter visas i den svarta rutan och man kan lägga till fler filter om man vill.

I listan hittar vi faster Ingrid på fjärde plats, det är enbart 9 altar med förnamn Ingrid som har sin 
sångstämma med i databasen. Javisst ja, hon hette ju Drotz.
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Min faster Ingrid sjöng både i Sundbybergs kyrkokör och Baptistkyrkans kör, bild från Svenskt 
Porträttarkiv

Sökning med GEDCOM-fil
Den mest effektiva sökmetoden för en släktforskare (som har sin forskning i ett släktforskarprogram) 
är sökning med GEDCOM-fil. Skapa en GEDCOM-fil från ditt släktforskarprogram. Har du många 
personer (över 5 – 10 000) i din släkt kan det vara värt att göra ett mindre urval eller hämta en kopp 
kaffe medan sökningen sker. T ex är det knappast intressant att ha med personer som dog före 1840 i
denna fil. Det finns en fysisk gräns för filstorlek på 10 Mb. Min kompletta GED-fil för hela 
släktforskningen med 5800 personer är 2,5 Mb, det ger en ledtråd om storleken.

Jag tog ut en fil med enbart mina anor, 677 personer. 

Gå in på Porträtt/Matcha släktträd. Ta din fil och släpp den på rutan.

Rutan där du kan släppa din GED-fil

Efter några minuter så kom listan med resultatet!

Del av resultat av sökning med GED-fil
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Nu börjar en spännande sökning efter dina släktingar. Kolumn 7 – 9 är från GEDCOM-filen och 10 – 13
från databasen. I början av min lista kommer porträtt med Mycket bra, men längre ner mindre bra 
träffar som oftast är andra personer, men kan vara intressanta om de är någon du söker men med 
andra stavningar, felaktiga årtal etc.

Tänk även på att du kanske inte har all information i ditt släktträd. När jag började använda 
porträttarkivet hade jag bara gifta kvinnors flicknamn i mitt släktträd och fick sällan bra träff på deras 
porträtt eftersom de oftast hamnat i skrytboken med sin mans efternamn. Nu har jag lagt in alla 
efternamn för att kunna hitta även deras porträtt. 

Om jag skulle ta ut hela mitt släktträd i en GEDCOM-fil så skulle sökningen ta cirka 15 minuter. Väl 
värt att vänta på!

Vill du spara träfflistan kan du enkelt göra det genom att trycka på . Detta 
är dock en exklusiv medlemsförmån.

Porträttarkivet spar inte dina uppladdade GEDCOM-fler efter att bearbetningen är klar.

Redigera information om porträtt
För att kunna redigera befintliga porträtt i databasen krävs att du har en inloggning i porträttarkivet. 
Det kan du få utan att vara medlem.

I porträttbiografin, den text som står under bilden kan det ibland förekomma fel, speciellt i porträtt 
som lagts upp tidigt. 

Att rätta fel du upptäcker är en tjänst mot alla som använder porträttarkivet. Du bör inte lägga till 
egna uppgifter här, utan enbart rätta uppenbara stavfel, skriva ut förkortningar du vet vad det 
betyder mm. Klicka på Redigera under texten och redigera i dialogen som kommer upp.
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Redigera data i Svenskt Porträttarkiv

Här finns också anvisningar. Så du kan ändra stavningen av hyrkoherde, ändra Prv. till Prästvigd om 
du vet om den betydelsen och 93 till 1893. Tryck på Spara när du är klar. Gör bara sådana rättningar 
du vet om, gissa inte.

En annan rättning som du kan göra, speciellt om du känner till personen, är i egenskaperna hos ett 
automatavläst porträtt.
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För automatavlästa kan det se ut så här

Det som du vet om personen eller kan utläsa av den skannade bilden och som stämmer bekräftar du 
genom att klicka på den gröna bocken. Vill du ändra föreslaget värde klickar du på värdet och ändrar 
det. Klickar du på det röda krysset tar du bort värdet helt. Du kan också, om det finns uppgifter i 
texten som inte tagits med, lägga till dem. Tryck på de tre punkterna, Lägg till och skapa en ny post, i 
detta fall Yrke = Kyrkoherde som ju står i texten.

Lägg till egna porträtt
Vill du göra hela släktforskarkåren en tjänst så lägger du upp porträtt på dina närmaste släktingar. 
Om alla släktforskare lägger upp tio porträtt var så kommer vi att nästan dubbla antalet porträtt i 
basen! Kanske du tjänar på det själv också, du kan få kontakt med släktingar som känner igen de 
bilder du lagt upp och delar med sig av sin information. För att lägga upp egna bilder måste du ha ett 
konto. OBS inte bilder på nu levande personer.

Så här gör du.

Logga in och gå in under Mina sidor och tryck på Ladda upp porträtt.

Uppladdning av porträtt
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Släpp en bild i svarta rutan eller klicka i den och välj en bild i datorn. Fyll i förnamn, efternamn och 
födelsedatum, obligatoriska uppgifter, utan dem går det inte att ladda upp en bild. Bilden märks med 
din inloggningsuppgift.

Nu läggs din ”bild” i karantän, den måste godkännas innan den publiceras i basen. Du kan se om 
bilden godkänts i Mina sidor/Mina porträttbidrag.

Ur listan Mina uppladdade porträtt

Om det står Väntar i kolumnen Godkänd så har den inte godkänts ännu. Normalt tar det några dagar.
När den är godkänd kan du hitta den i basen och fylla på med mer information om bilden.

I porträttdatabasen kan man bara lägga in ett namn per bild, men det går ändå bra att lägga in en bild
med ett par. Då lägger man in det två gånger med person A på den ena bilden och person B på den 
andra. Sen kopplar man ihop bilderna genom att använda egenskapen Relaterat porträtt.

Processen Lägg till relaterat porträtt

Välj det porträtt som den redigerade bilden ska kopplas ihop med. På detta sätt kan du även koppla 
ihop två bilder på far och son, eller olika bilder på ett par eller vilka bilder som helst som är 
relaterade.

Under Mina favoriter finns även listor med de porträtt du laddat upp och de porträtt du gjort 
faktabidrag på. Använd listan på uppladdade porträtt för att enkelt kunna hitta igen ”dina” porträtt 
om du vill fylla på uppgifter eller bara kolla på dem.

Läs instruktionen om vad som gäller för att ladda upp porträtt innan du börjar.
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Ansiktsigenkänning 
Ett mycket spännande sätt att söka bilder och som kommer att ge mycket bättre utdelning om några 
år då alla släktforskare lagt upp fler bilder är ansiktsigenkänning. Du kan ladda upp en bild på en 
okänd person och, om du har tur, hitta hen på en annan bild i databasen. Det här är inte perfekt 
ännu, om din person inte finns så får du någon som liknar denne. Du måste använda annan info som 
födelseår, plats mm för att bedöma om det är rätt person du fått tag i.

Detta är endast för medlemmar (men det har du väl blivit redan?)

Under Porträtt/Bildsök finns en ruta där du kan släppa en bild för att matcha den med alla bilder i 
basen.

När jag skickar upp en bild på min farfar Edvin så får jag dessa två bästa träffar (till höger):

Ansiktsigenkänning på farfar Edvin

Första träffen är, kanske inte oväntat, en bild på honom och hans Maja, den bild jag klippt porträttet 
ur. Men nästa träff är från en skrytbok och inte samma bild. Så tekniken funkar, men bäst när det är 
ungefär samma ålder, frisyr, skägg och bildvinkel på porträtten.

Nästa sökning kanske övertygar mer, min frus mormor Elsa som ung, matchar direkt en bild när hon 
gifter sig med sin Evald.
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Mormor Elsa som ung matchar sitt bröllopsfoto till höger

Nån regnig dag ska jag gå igenom alla mina album med anonyma bilder och skanna dem och köra 
ansiktsigenkänning.

Föreningen
Föreningen Svenskt Porträttarkiv har även börjat arbeta med två nya databaser, en med gruppfoton 
och en med fastigheter. Dessa finns i skrivande stund enbart på Facebook, men kommer ut som egna
tjänster vartefter.

Föreningen behöver också volontärer. Har du tillgång till en skanner och vill vara med och skanna 
skrytböcker så kontakta Kjell Holmgren i styrelsen kjell.b.holmgren@gmail.com

Under fliken Föreningen på hemsidan eller på Facebook kan du läsa mer om föreningen, hur du blir 
medlem eller donerar till dem.

När jag någon tid senare avslutar detta avsnitt så har antalet porträtt i basen ökat till 859 021.

Rötters Porträttfynd
Rötters Porträttfynd drivs av Sveriges Släktforskarförbund. På hemsidan Rotter.se finns mycket 
intressant för släktforskaren. Porträttfynd hittar du under fliken Faktabanken.

Porträttfynd har idag 229 882 fotografier, uteslutande visitkorts- och kabinettsfotografier. Det största
problemet med att söka efter sina släktingar här är att många porträtt saknar namn. Å andra sidan 
fungerar sidan utmärkt som ett digitalt arkiv för dessa gamla, vackra bilder.

En typisk träffbild ser ut så här:
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Sökning på Setterlund i Rötters Porträttfynd

Varje bild och album har ett unikt nummer t ex #165013. Kopplingar mellan bilder och album kan 
anges med dessa nummer. I texten till bilden kan mer eller mindre säkra namn på den fotograferade 
finnas. Sökningen på Setterlund gav träff på dessa porträtt då det ena har en kommentar av en 
Setterlund och den andra möjligen var gift med en änka till en Setterlund. Användaren kan skriva en 
kommentar om man vet mer om personen eller har andra intressanta uppgifter. Om det finns 
kommentarer till ett porträtt så kan man klicka på knappen ovan till höger och läsa. Vet man mer kan 
man kommentera själv.

Så sökning på namn är mycket osäkert. Ett sätt att söka som verkar vara mer säkert är via 
landskap/ort/fotograf. Här har jag gått in på Gästrikland/Gävle/Carl Larsson som var en känd fotograf
i Gävle.
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Två okända män fotograferade av Carl Larsson i Gävle

Så titta igenom dina visitkortsfotografier och notera var dina släktingar gärna fotograferade sig. Leta 
på dessa fotografer efter bilder som liknar dina släktingar. Kanske du kan glädja någon ättling till din 
morfars granne som har lagt upp en bild av din morfar.

Det går också att kontakta uppladdaren för fortsatta samtal, i alla fall om uppladdaren har ett konto 
på Rötter. Om du klickar på pilen bredvid uppladdarens namn så kan man komma till ett 
kontaktformulär eller se uppladdarens alla bilder.
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De fullständiga uppgifterna om porträttet och kontaktuppgifter till uppladdaren

Något som är mycket spännande och intressant som man kan nå via Porträttfynd är Fotografer i äldre
tider av Lennart Snabb. Det är en förteckning av fotografer ortsvis med data om fotografer som kan 
hjälpa dig att tidsbestämma foton och ge intressanta uppgifter om fotograferna på orten.

Från Fotografer i äldre tider av Lennart Snabb. Min morfar Gottfrid fotograferade sig hos Thorin i 
Åtvidaberg

På Porträttfynds hemsida finns även en länk till Nationella fotografregistret som också innehåller 
mycket data om fotografer i Sverige.

Om du har visitkortsfotografier från dina släktingar så ska du absolut överväga att dela med dig dessa
med dina släktforskarkollegor. Alla kan du lägga upp på Porträttfynd med de uppgifter du har.

Digitalt Museum
När jag började söka fotografier i släktforskningen för 5 – 6 år sedan så var man tvungen att gå in på 
varje museum (som hade lagt ut digitalt material) var för sig. Nu har det blivit vanligare att liknande 
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söktjänster samordnar sig, vilket vi användare tackar så mycket för. Digitalt Museum är ett bra 
exempel, på sidan https://digitaltmuseum.se ligger idag 3.2 miljoner objekt från 75 museer! Porträtt, 
bilder på orter, kartor, föremål och mycket, mycket mer.

Skriv ett namn eller annat lämpligt på vad du söker. Sökningen kan ske i hela DigitaltMuseum, men 
man kan också begränsa det till ett museum. Läs mer om hur man söker under Söktips längst ner på 
sidan. 

Jag skriver in Setterlund eftersom en av de få släktkopplingar jag har till Gävle, där jag nu bor, är att 
min morfars kusin Gustafva Mathilda Andersson flyttade från Åtvid till Högbo i Sandviken med sin 
man järnsvarvaren Anders Gustaf Andersson. Deras dotter Emy Maria gifte sig med grosshandlaren 
Gustaf Adolf Setterlund i Gävle. 

Direkt får jag 14 träffar i DigitaltMuseum varav 7 är i Länsmuseet Gävleborg. Bland dessa hittar jag en
bild på grosshandlaren på hans 50-årsdag och bilder på hans barn, mina fyrmänningar.

Om jag hade fått många fler träffar och velat filtrera, så finns knappar under sökrutan.

Filterknappar under sökrutan i DigitaltMuseum

Trycker jag på knappen 3 typer får jag veta att det är 12 fotografier, 1 design och 1 föremål. Väljer jag
”fotografi” så visas bara dessa träffar. På samma sätt kan jag filtrera på ämnesord, platser och 
tidsperioder.

En annan möjlighet som jag uppskattar är att kunna visa träffarna på en karta. Exempelvis en sökning 
på Berga, prästgården i Östra Ryd, där min släkt har bott, visar i kartan att det finns gott om Berga i 
Sverige, men mitt Berga verkar inte finns med i DigitaltMuseum.
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Berga i DigitaltMuseum

Här kan du också enkelt se allt som kan hänföras till en ort. 

Lokala och regionala databaser
Det finns naturligtvis många fler bildsamlingar än de här redan nämnda. Vissa åtminstone delvis 
digitaliserade, andra helt analoga. Undersök vad det kan finnas i hembygdsföreningar, lokala arkiv 
och museer i de trakter du har släkt. Kontakta olika arkiv, de vet ofta vilka andra arkiv som kan vara 
aktuella. 

Tyvärr är det mycket som ännu inte är digitaliserat. Till exempel har jag stått på Landsarkivet i 
Härnösand och bläddrat i Thorbjörn Fälldins (statsminister 1976-78, 79-82) fotoalbum med 
fantastiska bilder från bl a många utlandsbesök. På fråga om när deras fantastiska fotoskatter 
kommer att digitaliseras så kommer bara en suck och något om ”bristande budget”.

Ett exempel på en mycket välordnad och intressant bilddatabank är Dibis, Digital bild i Söderhamn 
(www.dibis.se) där jag hittat bilder på släktingar. Vad finns där du har din släkt?

Arkivkopia
En mycket spännande metasöktjänst (och metaarkiv) är www.arkivkopia.se. Tjänsten har inget eget 
material, utan har ”trålat” ett stort antal andra söktjänster och har ett mycket trevligt användar-
gränssnitt. 

Det verkar som Arkivkopia har gjorts som ett exempel på hur man kan göra och det verkar som den 
inte uppdateras längre. Men i floran av söktjänster är den dock värd att nämna.
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Hittar du nåt spännande genom Arkivkopia kan du alltid gå vidare till den samling som fyndet fanns i 
och se om det finns mer material att hämta där.

Sökning på personer blir ganska trubbig, men med ett ovanligt efternamn eller lite nedlagd möda kan
det ge resultat. Efternamn som också är orter får ju också extra många träffar. Sen är det väl så att 
folk från olika samhällsklasser har haft olika chans att hamna i olika arkiv. Här finns troligen fler 
officerare och brottslingar än städerskor. Ja, Stockholmspolisens signalementsfotografier finns med.

Så söker du
Det går att söka på text, men också via en karta. När man fått en träff kan man också söka på saker 
som har liknande färgpalett eller från samma plats eller tid. Jag söker på Härdelin, ett namn som finns
i min gode vän Magnus släkt som jag hjälpt honom att forska i.

Textsökning på Härdelin i arkivkopia.se

Träfflistan är lång och innehåller både porträtt, kartor, gruppbilder och annat. 

Första träfflistan i arkivkopia på Härdelin

Då jag ser att de intressantaste träffarna är från Armémuseum så filtrerar jag på den källan, genom 
att välja den samlingen i andra sökfältet överst.
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Träffar från Armémuseums samling

Här hittar jag en bild på Magnus farmors morfar Theodor Härdelin 1816-1896, kapten vid Hälsinge 
regemente I 14 och riddare av Svärdsorden.

Theodor Härdelin från Armémuseums samlingar, fotograf R F Ullström F Westerholm. Licens: Public 
Domain Mark

Till fynden finns det även en sammanställning av information.
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Nedladdning av bilder kan ske på olika sätt. Högerklick på bilden > Spara bild som - ger en sparad jpg-
bild på 147 kb för exempelvis ett typiskt häradsekonomiskt kartblad, medan Ladda ner originalfiler 
ger en zipfil med en betydligt större bild, med högre upplösning, på 1,8 Mb. Prova dig fram och gör 
vad som passar dina behov. 

Sökning av kartor
Men arkivkopia är kanske mest intressant vad gäller sökning av historiska kartor. Flera av 
samlingarna som tjänsten omfattar, som kartrummet på Stockholms universitetsbibliotek och 
Lantmäteriet, har en rik skatt av historiska kartor.

Bland mycket annat finns här häradskartor och sockenkartor, ofta från senare delen av 1800-talet, 
men sockenkartor även från 1600 och 1700-talen. Häradsekonomiska kartan (1859 – 1934) finns 
visserligen inte för alla landskap i Sverige, men där den finns ger den en god och detaljerad bild. Den 
är i rektangulära blad i skala 1:20 000 som kan kombineras till en större karta. Sök på 
”Häradsekonomiska” för att se alla eller om du kan bladnamnet, sök direkt på det. Notera också att 
du kan ställa in samlingen Häradsekonomiska kartan om du bara vill se dessa träffar. Då kan du även 
söka på län, t ex ”Östergötlands län” och se de kartor som berör detta län. 

Notera att i blad som berör två härad där denna karta finns, så finns två blad med samma 
utsträckning, en för det ena häradet och en för det andra.
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Häradsekonomiska kartan J112-55-16 Kristberg från 1868-77

Häradskartor finns också, men inte heller komplett för hela Sverige. Dessa är över ett helt härad och 
alltså inte i rektangulära blad. Om man hittar en häradskarta för ett härad där man har släkt kan man 
få mycket information. Ofta finns tabeller med fördelning av ägoslag o.d. med på kartan.
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Häradskarta för Bro härad i Uppland från 1860

Om du inte vet vilket härad en socken du är intresserad av finns i, så kolla Socken-Sök på Rötter.se.

Vissa stora härad har en karta som är delad i 2, 4 eller 6 delar, för att storleken ska bli hanterlig. 
Vanlig skala för häradskartorna är 1:50 000

För en del län som saknar häradskartor finns en variant av häradsekonomiska kartan som kallas 
ekonomisk karta (ej att förväxla med senare ekonomiska kartor som har en flygbild som bas). Dessa 
har en lite förenklad kartografi jämfört med häradsekonomiska, men har fastighetsbeteckningar 
påtryckt.
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Detalj ur ekonomiska kartan Gunnilbo från 1907

Med lite tur kan man också hitta en sockenkarta över enbart en socken eller ännu mer storskaliga 
kartor över en gård. Det är klokt att söka på ett sockennamn och se vad man hittar. Här kan man även
hitta generalstabskartor och andra småskaliga kartor.

Den kan vara nyttigt att söka via kartan också, speciellt om man inte kan bladnamn eller häradets 
namn.

På första sidan i tjänsten finns en karta nere till höger. Klicka på ett län du är intresserad av. 
Stockholms läns norra del, där min farfar kom ifrån ser ut så här.
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Kartsökning i arkivkopia

De olika punkternas färg representerar olika samlingar. En klickning på ljusblå prick vid Älmsta visar 
att det finns en häradskarta över Väddö och Häfverö skeppslag.

En klick på rödbrun prick vid Söderby-Karl visar alla gårdskartor som finns i Söderby-Karl. 
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Klickar du på en mattare brun prick får du se häradsekonomiska kartan för det området.

I mitt tycke ett mycket trevligare och lättanvänt användargränssnitt än vissa andra kartsökningar.

Omvänd bildsökning
Reverse image search kallas det på engelska, vilket betyder ungefär omvänd bildsökning. Idén är att 
man söker med en bild och får träff på samma eller liknande bilder på nätet. Google har en tjänst för 
detta, Google Bilder, och det finns fler andra. Troligen kommer servicen att utvecklas och förfinas. 
Tjänsten förtjänar att nämnas i släktforskarsammanhang, även om det idag nog är ganska liten 
sannolikhet att du hittar några porträtt av dina släktingar på nätet på detta sätt.

För det första måste man tänka på några saker:

•  Ett av huvudsyftena med dessa tjänster är att en upphovsrättsinnehavare ska kunna se om hens 
bilder används utan tillstånd på nätet.

• Förväxla inte med ansiktsigenkänning, där man bygger upp en tredimensionell modell av ansiktet 
och kan känna igen samma ansikte ur flera vinklar. Omvänd bildsökning hittar plana bilder som liknar 
varann, oavsett motiv.

• Tjänsterna når inte in i bilddatabaser som Svenskt porträttarkiv eller Porträttfynd utan hittar bara 
bilder på öppna och indexerade hemsidor. Men till exempel publika släktträd på Ancestry inkluderas. 
Så även om det finns en matchande bild, så hittas den inte om inte den har indexerats av den 
sökmotor du använder.
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• Tjänsterna söker inte enbart på ansikten utan på alla typer av bilder.

Personsökning
Den som vill använda tjänsten för att identifiera en person har nog ganska liten chans att lyckas. Men 
om någon annan lagt upp samma eller en mycket snarlik bild på personen på sin hemsida så finns 
ändå en chans att det lyckas. Om vi tänker visitkortsfotografier från 1800-talets slut så gjordes de ju i 
flera exemplar och delades ofta ut till släkt och vänner. Så varför inte pröva med alla oidentifierade 
bilder i gamla släktalbum. Om bilderna ärvts i tre generationer så kanske någon ättling är 
släktintresserad och har lagt upp bilden på sin morfars far som bodde granne med din mormors mor 
och delade med sig av sitt porträtt på 1880-talet. Chansen finns!

Att Kodak-bilder från 1940-talet skulle gå att hitta är väl mindre troligt. De gjordes sällan i större 
serier och har inte spridits till så många.

Hur söker man med bilder
Denna manual avser enbart Google bildsök. Sök på ”Google bildsök” eller gå direkt till 
Google.se/imghp. Då kommer du till en sida som ser ut så här:

 

Klicka på kameran till höger om sökfältet så kommer följande dialog upp.

Det finns två flikar, om du har hittat din bild på nätet eller om du har bilden på din egen hårddisk. 
”Ladda upp en bild”, här får du välja en bildfil på din egen disk/USB. Du kan också dra och släppa en 
bild till ovanstående dialogruta. 

Resultat visas först med olika textsök, en familjebild kan få Wikipedias artikel om Family och jag som 
på måfå valde en bild på en boxare fick reda på att han hette Gennadiy ”GGG” Golovkin. Sen kommer
ett antal Visuellt liknande bilder, ofta ointressanta i detta fall, men kan ju vara värt att titta igenom 
och sist kommer Sidor som inkluderar matchande bilder, om man har tur. I den sektionen finns de 
bilder som programmet tycker är lika och på vilken hemsida de finns. Obs att det inte behöver vara 
hela bilden utan enbart delar av bilden kan ge träff.

Den bild jag sökte med:
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En av de jag fick träff på:

 

Samma boxare till vänster men i olika collage.

Sökning efter släktbilder
Jag har provat att söka på en del av mina äldsta bilder, både porträtt och familjebilder men hittills 
bara fått träff på en. För att kunna bedöma kvaliteten på sökningen har jag bara testat med gamla 
bilder jag vet vilka de föreställer (mina anor och nära släkt till dessa), vilket betyder att det rimligen är
ett begränsat urval av personer som kan tänkas ha någon av mina bilder. Jag har dock fått några 
träffar på mitt eget släktträd som finns på nätet vilket känns bra.

Den bild jag fick en bra träff på var denna på min frus ana på Gotland, kyrkoherden Povel Nielsen i 
Garde.

Tavlan hänger i Garde kyrka på Gotland.

Min bild på tavlan med kyrkoherdefamiljen Nielsen i Garde, Gotland

Resultatet innehåller en länk till en gotländsk hemsida som innehåller samma bild.
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Match genom omvänd bildsökning på familjen Ringboms släktforskning på nätet

Så tekniken funkar, det gäller bara att det finns bilder att matcha på.

Sök på annat än personer
Men det kan ju finnas annat på dina bilder som kan vara intressant att känna till. Kanske det finns 
bilder på byggnader, bilar, motorcyklar eller annat som kan ge dig information om släkten. Vad hade 
farfar för bil som syns på kortet, mormor och morfars förlovningsbild är framför ett rådhus eller 
dylikt, var kan de ha förlovat sig?

Jag tog en bild på Sigtuna rådhus från nätet och sökte med bildsök. Överst i listan kom tre andra 
bilder på Sigtuna rådhus, så här finns nog mer att hämta.

Avslutning
Jag hoppas att du funnit nytta och glädje av detta. Mycket mer kan du säkert hitta om du försöker. 
Om du hittar porträtt som gör din släktforskning mer intressant och spännande, så kom ihåg att du 
även kan underlätta för andra släktforskare genom att t. ex. ladda upp dina egna släktporträtt på 
tjänster du haft nytta av.

Om du har synpunkter på ovanstående, tips på sökfunktioner som jag missat eller bara glada tillrop 
får du gärna kontakta mig på urban@carlbacker.se

Lycka till med att söka porträtt av dina släktingar!

Urban Carlbäcker
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